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deScrIere                                                              
La o primă vedere, cele trei nişe sunt similare ca proporţii cu deschiderea unei uşi. În continuare, 
am dezvoltat un concept pe marginea ideii de spaţiu în spaţiu, de trecere, de portal. Astfel, 
imaginile propuse invită spectatorul înspre a percepe un alt loc, un spaţiu detaşat, îndepărtat. 
Lightbox-urile devin în acest caz, ferestre, extensii ale spaţiului semiprivat spre spaţii neutre care 
pot fi apropriate mental.

Lucrarea pe care o propunem constă în trei lightbox-uri de mărimea nişelor. Am ales această 
formă de expunere datorită iluminării proprii – pe parcursul zilei, lumina naturală din spaţiul dat, 
variază foarte mult, putând să afecteze negativ perceperea lucrărilor. Lightbox-urile nu sunt 
afectate de aceste schimbări. 

CA speCifiCAŢii tehniCe, menŢionĂm urmĂtoAreLe:

Dimensiuni 900 x 2700 mm. Astfel, casetele s-ar încadra în nişe, lăsând 5 cm liberi pe lateral şi 
aproximativ 15 cm faţă de tavan şi podea. Această distanţă ajută atât la perceperea lor, cât şi la 
protejarea lor de intemperii.  

iluminarea LeD este omogenă, puternică şi fiabilă. În plus, consumul de sub 60W pe întreaga 
instalaţie este neglijabil. print-ul de înaltă calitate pe suport Duratrans - suport translucid dedicat 
expunerii de fotografii retroiluminate la calitate şi cerinţe de muzeu. rezoluţia print-ului este de 
4000 dpi. În cazul în care se doreşte schimbarea periodică a imaginilor, panourile pot fi prevăzute 
opţional cu sistemul sigur Click frame de grosimea 2,5cm. Cele trei fotografii de pe copertă sunt 
cu caracter exemplar, setul se poate alcătui din orice fotografie.

specificaţiile producătorului - “…materialul DurAtrAns (echivalentul backlit-ului în tehnologie 
inkjet) este imbatabil din punct de vedere al aspectului şi impactului vizual, fiind recomandat 
în special pentru casetele luminoase de mare efect. Densitatea culorii obținută prin tehnologia 
fotografică este incomparabil mai bună decât cea obținută printr-o altă tehnologie de printare. 
Culorile sunt foarte vii şi strălucitoare iar contrastul este extrem de bun.”
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